
वात चीनी फहशणी  
भयाठी : अश्वलनी फले  



एकेकाऱी चीन भध्मे वात फहशणी एकत्र याशत शोत्मा आणण 
एकभेक ींची काऱजी घेत शोत्मा. 

प्रत्मेक च ेदाट, काऱे चभकदाय केव आणण तेजस्ली डोऱे शोते. 
प्रत्मेक फशीण उीं च शोती. शळलाम वातली जी छोटी भरुगी शोती.  



ऩण प्रत्मेक फशीण एकदवुयीऩावनू लेगऱी शोती  

ऩहशरी फशीण लाऱ्माच ेलेगाने 
स्कूटय चारलामची. 

दवुऱ्मा फहशणीरा   
कयाटे मेत शोते.  

ककक, चॉऩ, शी-माश! 

तीवयी फशन ऩाचळ ेआणण 
त्माच्माशी ऩढेु भोजू ळकत 

शोती. 

चौथी फशीण कुत्रमाींफयोफय 
फोर ूळकत शोती.  

ऩाचली फशीण ककतीशी उीं चीलरून 
आणण ककतीशी लेगात पेकरेरा चेंडू  

ती झरे ूळकत अवे.  

वशाली फशीण 
जगातरे वगळ्मा 

स्लाहदष्ट नडूर वऩू 
करू ळकत शोती. 

आणण वातलीीं फशीण? ती काम करू ळकत 
शोती शे कोणाराच ननश्वचत भाहशत नव्शते 
कायण ती खूऩ छोटी शोती आणण अजून 
ऩमतं नतने एकशी ळब्द फोररा नव्शता. 



 राींफ, खूऩ दयू, ऩरुाच्मा ऩरीकड,े जींगराच्मा दवुऱ्मा टोकारा, एका 
ऩशाडालय एक बमींकय ड्रगन याशत शोता. एक हदलव तो झोऩेतून उठरा, 
त्मारा खूऩ बकू रागरी शोती. त्माने जोयात वलाव घेतरा, एखाद्मा 
स्लाहदष्ट ऩदाथााचा वगुींध मेत आशे. ते वशाव्मा फहशणीने केरेरे नडुल्वच े
वऩू शोते! 



 ड्रगन उडत ऩशाडालरून खारी, जींगराच्मा दवुऱ्मा फाजूरा 
आणण ऩरुाच्मा मा मा फाजूरा श्जथे वात फहशणीींच ेघय शोते 
नतथे आरा. 

 वगळ्मा फहशणी आऩआऩल्मा काभात भग्न शोत्मा 
त्माभऱेु कोणीशी ड्रगनरा मेताींना ऩाहशरे नाशी. 

ऩहशरी फशीण आऩरी स्कूटय चभकलत शोती, दवुयी फशीण काऱा फेल्ट 
शभऱलण्मावाठी कयाटेचा वयाल कयत शोती. नतवयी फशीण ताींदऱू भोजत शोती. चलथी 
फशीण एक बटक्मा कुत्रमाींफयोफय गप्ऩा भायत शोती. ऩाचली फशीण चेंडू उीं च पेकून झरेत 
शोती. वशाली फशीण थोड ेनडुर घेण्मावाठी त्माच लेऱी स्लमींऩाकघयात गेरी शोती. 
आणण वातली फशीण घयात पयळीलय रोऱत शोती. 



ड्रगनने जेव्शा स्लमींऩाक 
घयात रऩनू ऩाहशरे तेव्शा 
त्मारा गोर-भटोर वातली 
फशीण हदवरी.तो स्लाहदष्ट वऩू 
वलवरून गेरा. त्माऐलजी त्माने 
छोट्मा भरुीरा झटकन ऩकडर.े 



भग उडत तो ऩरू ओराींडून जींगराच्मा दवुऱ्मा टोकारा त्माच्मा गुशेत ननघनू  
गेरा. 

 ऩण जवे त्माने वातव्मा फहशणीरा खारी ठेलरे आणण तो भीठ आणामरा 
गेरा, तेलढ्मात ती ऩहशरा ळब्द फोररी आणण ते ळब्द शोते – भदत कया.  

 वशा फहशणीनी वातव्मा फहशणीरा ळोधणे चार ूकेरे तेलढ्मात नतचा आलाज 
त्माींनी ऐकरा. त्माींना रगेच वभजरे क  तो नतचाच आलाज आशे. 

 “वातली फशीण वींकटात आशे,” भोठ्मा फहशणीने 
ओयडून वाींगगतरे. ती ऩटकन आऩल्मा स्कूटयलय स्लाय 
झारी.” आऩल्मारा नतरा लाचलामरा शलीं.” 



 फाक  फहशणी नतरा भागे रटकल्मा. ऩहशरी फशीण जी चऩऱ आणण 
ळश्क्तळारी वदु्धा शोती. नतने आऩल्मा फहशणीींना ओढून ऩरुाच्मा ऩाय नेरे. 

 ऩरुाच्मा ऩढेु एक दाट जींगर शोते, नतथे खूऩ झाडी शोती. एलढी झाड े
फघनू नतवयी फशीण दोन दोन झाडीं भोजू रागर 

 आता वातव्मा फहशणीच ेओयडणे खूऩ भोठ्मा आलाजात शोते. फहशणी 
ऩशाडालय जाल ूरागल्मा आणण रलकयच त्मा ड्रगनच्मा गुशेजलऱ जाऊन 
ऩोशचल्मा. 

मदद करा!   
मदद करा! 



त्माींना धयुाचा लाव मेल ूरागरा आणण घाफयलणाये आलाज मेल ूरागरे. 
चलथ्मा फहशणीने रषऩलूाक आलाज ऐकरे. 
 ड्रगन कुत्रमाींवायखे फोरत नाशी. तयीशी ती ड्रगनच ेकाशी काशी फोरणे 

वभजत शोते. 
 ड्रगन म्शणत शोता, भदतीवाठी ओयडून काशीच उऩमोग शोणाय नाशी.तू 

भाझ ेयात्रीच ेखाणे आशे!” आणण अचानक वातव्मा फहशणीने दवुया ळब्द 
फोररा, आणण तो शोता, नाशी ! 

“जय तुम्शी नतरा फाशेय घेलनू आरा नाशीत तय आऩल्मारा ऩस्ताले रागेर, 
भशायाज!” चलथी फशीण जी कुत्रमाींची बाऴा फोरण्माचा प्रमत्न कयत म्शणारी. 



ड्रगन ने ओयडणे फींद केरे. ती भरुगी काम 
म्शणत शोती? त्मारा पक्त एलढेच कऱरे, 
“नतरा फाशेय आणा, भशायाज!” ऩण आज ऩमतं 
कोणीच त्माच्माळी फोरण्माच ेवाशव केरे नव्शते. 
त्मारा एलढे आवचमा लाटरे क  त्माने वातव्मा 
फहशणीरा तोंडात धरून धालतच तो फाशेय आरा. 

दवुयी फशीण ऩढेु आरी. 
भग वलजेच्मा गतीने नतने 
शलेत उडी भायरी आणण 
ड्रगनच्मा शनलुटीलय नतने 
लाय केरा. “शी-माश!” 



ड्रगन एलढा शैयाण 
झारा क  तो शु शु 
ओयडरा.आणण वातली 
फशीण त्माच्मा तोंडातनू 
ननवटून फाशेय आरी. 

 ऩाचव्मा फहशणीने भागे भागे अगधक 
भागे शोत आणण भग लय लय अगधक लय 
उडी भारून वातव्मा फहशणीरा चेंडूवायखे 
ऩकडरे. 



जेव्शा ड्रगनने ऩाहशरे क  त्माच ेयात्रीच ेखाणे गेरे, तेव्शा तो जशभनीलय 
ऩडरा आणण यडामरा रागरा.“बकू रागरी आशे, बकू रागरी आशे,” अवे 
म्शणत तो यडामरा रागरा.चलथी फशीण त्माच ेफोरणे वभजू ळकत शोती 
कायण कुत्र ेआणण ड्रगनच्मा बाऴते “बकू रागरी आशे’ मारा वभान ळब्द 
शोता. 

“तो खूऩ बकेुरा आशे,” त्माने आऩल्मा फहशणीींना वाींगगतरे. 
तेव्शा वगळ्मा फहशणीनी त्माच्माकड ेऩाहशरे तेव्शा त्माींना  
तो खूऩ दफुऱा, लाऱरेरा आणण उदाव हदवरा. 



 “उद्मा वशाली फशीण त्माच्मावाठी थोड ेवऩू घेलनू मेल ू
ळकते,” ऩहशल्मा फहशणीने वाींगगतरे. “ऩण आता आऩल्मारा 
वातव्मा फहशणीरा घयी घेलनू जाले रागेर.ती खूऩ थकरी आशे 
आणण नतच ेडामऩय वदु्धा फदरामच.े”  

 “फहशणीनो चरा घयी!” वातली फशीण ओयडून म्शणारी. ती 
पाय रलकय फोरामरा शळकत शोती. 

 ऩहशल्मा फहशणीने वातव्मा फहशणीरा ऩाठीलय घेतरे 
आणण ती ऩटकन स्कूटयलय फवरी. फाक च्मा फहशणी नतच्मा 
भागे रटकल्मा आणण वगळ्मा लाऱ्माच्मा लेगाने ऩशाडालरुन 
खारी मेल ूरागल्मा. 



ऩण त्मा जेव्शा जींगराजलऱ केल्मा तेव्शा ऩहशरी फशीण थाींफरी. जाताींना 
वातव्मा फहशणीच्मा ओयडण्माभऱेु यस्ता वाऩडरा. ऩण आता मा घनदाट 
जींगरातून यस्ता कवा ळोधामचा? 

“गचींता करू नका,” नतवयी फशीण म्शणारी, जाताींना भी झाडीं भोजरी 
शोती.आऩल्मारा ऩाचळ ेझाड ेओराींडून जामच ेआशे 

 आणण जेव्शा नतवऱ्मा फहशणीने दोन दोन करून ऩाचळ ेझाड ेभोजरी 
तेव्शा वाती फहशणी ऩरुाजलऱ मेलनू ऩोशचल्मा. 



स्कूटयलरून वगळ्माींनी ऩरू ऩाय केरा आणण त्मा आऩल्मा 
घयी आल्मा. नतथे वगळ्माींनी वशाव्मा फहशणीने केरेरे  
स्लाहदष्ट नडूर वऩू भजेत खाल्रे. 



आणण वातव्मा फहशणीने भोठी झाल्मालय काम केरे? 

ती जगातरी वगळ्मात चाींगरी कथा-कथक झारी.  
आणण ती हशच कशाणी वगळ्मात आधी वाींगत अवे.  

समाप्त  


